Serie ‘Die goeie ouwe tijd?’
Dit is het vijfde deel van de serie waarin we een blik op de geschiedenis van de kinderopvang werpen aan de hand van oude
prenten en foto’s. In de vorige aflevering zagen we dat er begin
1900 meer aandacht kwam voor pedagogiek. In dit deel staat
het personeel centraal.
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n 1907 opende de Vereeniging Zuigelingeninrich-

hun reguliere baan waren kwijtgeraakt door de anti-

ting en Kinderhuis in Amsterdam een crèche voor

Joodse maatregelen van de Duitse bezetter.

zuigelingen van zes weken tot twee jaar van

Op deze foto uit 1932 zien we dat de kinderen om half 8

moeders die ‘uit werken moesten’, vaak markt-

gebracht worden. De moeders mogen (vanwege hygiëne)

koopvrouwen of naaisters. De meeste kinderen waren

niet binnenkomen; ze staan bij de deur. Ieder kind wordt

Joods, maar alle kinderen waren er welkom. In 1923 ver-

door de leidsters met aandacht ontvangen op de speciale

huisde de crèche naar de Plantage Middenlaan 31, een

‘ontvangsttafels’.

stap die grote gevolgen zou hebben voor het leven van

Vanaf oktober 1942 komen er steeds meer Joodse kinde-

veel kinderen.

ren in de crèche. Het zijn kinderen van ouders die in de

In 1926 werd Henriëtte Pimentel er directrice. Zij had

Hollandse Schouwburg tegenover de crèche opgesloten

moderne opvattingen over pedagogiek (zie deel 4) en had

zitten, wachtend op hun deportatie naar de concentratie-

ervaring met het werken in een fröbelschool. Diploma’s

kampen. Samen met anderen weet Henriëtte Pimentel

voor het werken met kinderen waren nog niet vereist;

kinderen uit de crèche weg te smokkelen. Ongeveer 600

men vond dat meisjes ‘vanwege hun natuurlijke vrouwe-

kinderen zijn zo gered. In september 1943 wordt de crèche

lijke aard’ vanzelf geschikt waren voor het werk. Henriëtte

gesloten door de nazi’s. Henriëtte Pimentel was toen al

Pimentel startte haar eigen opleiding in de crèche. Een

vermoord in Auschwitz. Hilde Goldberg overleefde de

van haar helpsters, Hilde Goldberg, solliciteerde in 1941

oorlog en bracht in 2003 een bezoek aan kinderdagverblijf

als 16-jarig meisje bij de crèche en werd toegelaten tot de

‘De kleine wereld’ dat nu in een nieuw gebouw op deze

opleiding. Ze kreeg er les van Joodse artsen en leraren die

plek gevestigd is.
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